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Covenant is a Communion of Love 

Red is the colour of love. So this is why a man gives a red rose to a woman 

whom he loves. I wonder why red is the colour of love? The easy answer is that 

red is the colour of the heart. Why? Because it is filled with blood. So the 

colour of love is red, because of the colour of blood. Ever since ancient times 

the greatest sign of love has been that someone shed his own blood and d1ied 

for someone whom he loved to save her or him. This was also a sign that there 

was a really precious, invaluable bond or connection between the one who gave 

up his life and the one for whom he died. 

Jesus says in John 15:13: ‘Greater love has no one than this: to lay down one’s 

life for one’s friends.’ Christ loved us so much that while we still ignored God 

and hurt Him He gave up His body and blood and His whole being to reconcile 

us with God the Father. It’s so easy to take this for granted, and yet this is the 

greatest sign of God’s love for us who could have just given up on humanity 

and live happily as Father, Son and the Holy Spirit, and yet He never gave up 

on us. Just think about this for a moment! (Pause for a few seconds!) 

The Blood of Christ that we drink reminds us of His suffering and death for us. 

When I enter this church and see the red carpet, I don’t think of celebrities, but 

of the Blood of Christ, which pours down from the altar of sacrifice (all the way 

to his people), to you, almost as if saying: come and drink my blood, come and 

drink my love, because I want you to know how much I love you and how much 

I am willing to sacrifice for you just to have you back with me and the Father 

and the Holy Spirit. What a mighty love and mercy our God has for us! (Pause 

for a few seconds!) 

This everlasting love, which Christ showed us on the cross, is the essence of the 

covenant between God and us. This love covenant was already prefigured by 

the shedding of the blood of a lamb and sprinkling it upon the people of Israel, 

as did Moses in the first reading. 

However, notice that at the Last Supper the blood of the covenant is not poured 

upon the 12 disciples. At the Last Supper the 12 disciple drink it. This has a 

significance! When Christ says: take this and drink it, this is my Blood, He tells 

you that He wants to be inside you, close to you, under your skin, or even more, 

He wants to be in your heart. He wants to be close to your heart, just like those 

who are committed to one another and live in a close and loving covenant 

relationship, like married couples. 

So this is why it is so important that once lockdown is over, and it is safe, you 

receive again the Blood of Christ from the chalice. Please don’t shy away from 

it, in case this is not what you got used to when you were brought up, but 



remember that Jesus wants to be in your heart through His blood. This is why 

He says: ‘Take this all of you and drink from it, for this is the chalice of my 

blood! The blood of the new and everlasting Covenant!’  

I regard receiving from the chalice and receiving the Body of Christ as 

accepting the offer of His love, and it is our opportunity to renew our 

commitment to Him and through Him to the Father and to the Holy Spirit. It is 

almost like a renewal of a marriage vow. So to me receiving the Body and 

Blood of Christ is like renewing my faith and trust and my desire to be in 

eternal communion with Christ and His Body, the Church. We, the Church, 

believe that this is what will happen at the end of time when Christ comes back 

and takes us into His wedding hall and we will enter into an eternal communion 

with Him. Until we get there Holy Communion remains a divine nourishment of 

love for our long and sometimes challenging life journey and also a reminder of 

Jesus’ promise of eternal happiness. 

Przymierze jest komunią miłości 

Czerwony to kolor miłości. Dlatego właśnie mężczyzna daje czerwoną różę 

kobiecie, którą kocha. Zastanawiam się, dlaczego czerwony jest kolorem 

miłości? Prostą odpowiedzią jest to, że czerwony to kolor serca. Dlaczego? 

Ponieważ jest wypełniony krwią. Tak więc kolor miłości jest czerwony, ze 

względu na kolor krwi. Od czasów starożytnych największym znakiem miłości 

było to, że ktoś przelał własną krew i umarł za kogoś, kogo kochał, aby ją czy 

jego ocalić. Był to również znak, że między tym, który oddał życie, a tym, za 

którego umarł, istnieje naprawdę cenna, bezcenna więź lub połączenie. 

Jezus mówi w Ew. Jana 15:13: „Nikt nie ma większej miłości od tej: gdy ktoś 

życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.” Chrystus umiłował nas tak bardzo, że 

podczas gdy my wciąż ignorowaliśmy Boga i krzywdziliśmy Go, on oddał 

swoje ciało, krew i całą swoją istotę, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem. Tak 

łatwo jest przyjąć to za pewnik, i w końcu jest to największy znak Bożej miłości 

do nas, a przecież mogli po prostu zrezygnować z ludzkości i żyć szczęśliwie 

jako Ojciec, Syn i Duch Święty, a mimo to On nigdy z nas nie zrezygnował. 

Pomyśl o tym przez chwilę! (Zatrzymaj się na kilka sekund!) 

Krew Chrystusa, którą pijemy, przypomina nam o Jego cierpieniu i śmierci za 

nas. Kiedy wchodzę do tego kościoła i widzę czerwony dywan, nie myślę o 

celebrytach, ale o Krwi Chrystusa, która spływa z ołtarza ofiary (aż do jego 

ludu), do ciebie, prawie tak, jakbym mówił : przyjdź i napij się mojej krwi, 

przyjdź i wypij moją miłość, bo chcę, abyś wiedział/a, jak bardzo cię kocham i 

jak bardzo jestem gotowy poświęcić się dla ciebie tylko po to, aby mieć cię z 

powrotem ze mną i z Ojcem i Duchem Świętym. Jakże wielką miłość i 

miłosierdzie ma dla nas nasz Bóg! (Zatrzymaj się na kilka sekund!) 



Ta wieczna miłość, którą Chrystus pokazał nam na krzyżu, jest istotą 

przymierza między Bogiem a nami. To przymierze miłości było już 

zapowiedziane przez przelanie krwi baranka i pokropienie nią ludu Izraela, tak 

jak uczynił to Mojżesz w pierwszym czytaniu. 

Zauważ jednak, że podczas Ostatniej Wieczerzy krew przymierza nie jest 

wylewana na 12 uczniów. Podczas Ostatniej Wieczerzy pije ją dwunastu 

uczniów. To ma znaczenie! Kiedy Chrystus mówi: weź to i wypij, to jest moja 

Krew, mówi ci, że chce być w tobie, blisko ciebie, pod twoją skórą, a nawet 

bardziej, chce być w twoim sercu. On chce być blisko twojego serca, tak jak ci, 

którzy są sobie oddani i żyją w bliskim i pełnym miłości przymierzu, jak pary 

małżeńskie. 

Dlatego tak ważne jest to, że kiedy lockdown się skończy i będzie bezpiecznie, 

będziecie mogli ponownie przyjąć Krew Chrystusa z kielicha. Proszę, nie bój 

się tego, na wypadek, gdyby nie to, do czego przywykłeś, kiedy byłeś 

wychowany, ale pamiętaj, że Jezus chce być w twoim sercu przez Swoją krew. 

Dlatego mówi: ‚Weźcie to wszyscy i pijcie z tego, bo to jest kielich mojej krwi! 

Krew nowego i wiecznego przymierza!” 

Przyjmowanie z kielicha i przyjmowanie Ciała Chrystusa uważam za przyjęcie 

oferty Jego miłości i jest to dla nas sposobność odnowienia naszego oddania się 

Jemu, a przez Niego Ojcu i Duchowi Świętemu. To prawie jak odnowienie 

przysięgi małżeńskiej. Tak więc dla mnie przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa jest 

jak odnowienie mojej wiary i zaufania oraz pragnienia bycia w wiecznej 

komunii z Chrystusem i Jego Ciałem, czyli Kościołem. My, jako Kościół, 

wierzymy, że tak się stanie na końcu czasów, kiedy Chrystus powróci i zabierze 

nas do swojej sali weselnej, a my wejdziemy w wieczną komunię z Nim. 

Dopóki tam nie dotrzemy, Komunia Święta pozostaje boskim pokarmem 

miłości w naszej długiej i czasami trudnej podróży życiowej, a także 

przypomnieniem obietnicy Jezusa o wiecznym szczęściu. 


